
 
Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање (60 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво студија 

Назив предмета: ТАРИФЕ У ОСИГУРАЊУ 

Наставник: Пиљан Иван 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан I семестар, изабран предмет, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне 

обавезе 

Циљ предмета:  

Oвладавање студената академским вештинама које се односе на принципе израчунавања и обрачуна 

нето и бруто тарифа за поједине различите видове осигурања: имовине, лица, пензиско и здравствено 

осигурање, као и стицање неопходних знања за анализу и праћење адекватности тарифа са аспекта 

основних економских начела у осигурању. 

Исход предмета:  
Након положеног испита студент постаје економски стручњак оспособљен да користи савремена 

научна достигнућа на пољу домаћег и међународног осигурања. Стеченим теоријским и практичним 

знањем постаje конкурентан на тржишту рада: осигуравајућих компанија, брокерско–дилерских 

друштава, јавне управе, а посебно регулаторних агенција које спроводе надзор над индустријом 

осигурања, као и стиче модерна знања која му омогућавају да понуди тржишту компетентног и 

способног лидера са циљем да гради успешну каријеру и допринесе развоју свог пословног окружења. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Неживотна (имовинска осигурања): основне карактеристике; Накнада из имовинског осигурања; 

Процена и исплата штета из имовинског осигурања; Утврђивање тарифа у осигурању имовине: Састав 

и структура тарифа, Подаци о одштетним захтевима, Значај тарифа за формирање осигуравајућег 

фонда и обезбеђење његове равнотеже, Рачунање нето и бруто тарифне стопе, Основне методе за 

утврђивање цене осигурања; Основне карактеристике осигурања живота: Ризици искључени из 
осигурања, Математичка резерва, Осигурање живота у корист трећих лица, Осигурање од последица 

несрећног случаја; Обрачун тарифа у осигурању лица; Обрачун тарифа(нето премија) у осигурања 

живота; Обрачун тарифа (бруто премија) у осигурању живота; 

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Процена и исплата штета из 

имовинског осигурања. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа 

њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе: 
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са 

свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама, и то:  (1) као аудиторне, где 
се даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) као  дискусионе, за анализе и дискусије  

презентованих примера управљања ризиком осигурања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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